
Encontro formativo com 

Coordenadores Pedagógicos e POIES.  
 

Formadores: Ivo Carvalho 

Ronaldo Matos  

 

Tendo como  foco as mudanças/novidades no SGP/SERAp, e no 

calendário de aplicação, envio e processamento das informações 

referentes às provas  já previstas na Portaria nº 2.639, de 10 de março 

de 2017. 



Pauta do encontro: 

 Matriz curricular da avaliação; 

 Procedimentos de realização da avaliação; 

 Apresentação da nova interface do SERAp; 

 Acesso do aluno; 

 Envio de dados; 

 Conferência das informações enviadas; 

 



Segue orientação de SME sobre o recebimento dos 

cadernos de avaliação .  

 

Ao receber dos entregadores (empresa) os cadernos 
de prova semestral conferir apenas por volume 
conforme a nota fiscal para não causar atraso na 
entrega. 
 

 SOMENTE depois de receber da empresa faça a conferencia da 
quantidade de caderno recebidos  e informe se há  falta de 
cadernos para alunos frequentes através do link  

 

https://goo.gl/forms/NcuEHmk94sivoE7A2  

 

Nele você postará a quantidade que você precisa (de acordo com o nº de 
alunos frequentes na turma – não enviaremos  cadernos de reserva) 
informe também se houver  caderno sobrando (alguma unidade poderá 
ficar sem – erro na entrega).  

 

 



Se houver sobra de cadernos 

solicitamos informar imediatamente  
 

 Se houver problema na entrega para sanar 

o problema ) informe a sobra no link: 

   

https://goo.gl/forms/7kyFB8ealcFdrfpP2 

 

 

 



Se houver sobra de cadernos 

solicitamos informar imediatamente  
 

EMEFEM – entrar em 

contato direto com o Diped 

33975056 no caso de provas 

do ensino médio  
 

 

 



O que é o Encceja 

 
 

 

 

No Brasil, com a instituição do novo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir de 

2009 o Encceja passou a ser realizado visando à certificação apenas do Ensino 

Fundamental, pois a certificação do Ensino Médio passou a ser realizada com os resultados 

do Enem. No Exterior, os interessados no exame podem pleitear a certificação no nível de 

conclusão do Fundamental e do Ensino Médio. 

Constitui-se em um exame para aferir as competências, habilidades e saberes adquiridos 

no processo escolar ou nos processos formativos. Esses últimos incluem o 

desenvolvimento na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nos movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, entre outros.  

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) é um 
exame gratuito e de participação voluntária ofertado aos jovens e adultos residentes no 
Brasil e no Exterior que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos em idade 
própria. 



Quais são as áreas de conhecimento 

avaliadas no Encceja Nacional? 

 

 
Para a certificação do Ensino Fundamental, são 

estruturadas: 
 

a) quatro provas objetivas, contendo cada uma 30 (trinta) 
questões de múltipla escolha nas seguintes áreas de 
conhecimento: 
 

 Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes e Educação 
Física; 

 Matemática; 

 História e Geografia; 

 Ciências Naturais. 

 

b) uma proposta de Redação. 
 



Qual é a pontuação mínima necessária para o 

participante obter certificação nas provas 

objetivas e de redação do Ensino Fundamental? 

 
 

Para obter a certificação, o participante deverá 

alcançar em cada uma das provas objetivas do 

Exame no mínimo o nível 100 (cem), em uma 

escala de proficiência que varia do nível 60 

(sessenta) ao nível 180 (cento e oitenta). 



Neste mês de junho, teremos 3 avaliações 

oferecidas para a Rede Municipal de 

Educação que ocorrerão entre os dias: 

 

26/06/2017 27/06/2017 28/06/2017 29/06/2017 30/06/2017 



Entrega das provas 

Todas as provas serão entregues 

nas escolas até o dia 27 de junho. 



Vale 
lembrar: 

•Caso a escola tenha 

interesse, poderá utilizar 

o resultado como parte 

da composição das 

notas bimestrais. 



1. Prova Semestral 

 
 A Prova Semestral deve ser aplicada para 

todos os alunos do 3º ao 9º ano, entre os 

dias 28 e 30 de junho.  



1. Prova Semestral 

 Para os alunos do 3º ao 5º ano, será oferecido 

apenas um caderno de provas contendo: 
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Língua 
Portuguesa 

Matemática 

Natureza e 
Sociedade 

 * UM ÚNICO CARTÃO-RESPOSTA POR ALUNO. 

 



Notem que será um único caderno de 

provas - Para os alunos do 3º ao 5º ano 

28/06/2017 

Língua 
Portuguesa 

29/06/2017 

Matemática 

  

30/06/2017 
Natureza e 
Sociedade 

 

 Portanto, orientamos que as escolas não apliquem no 

mesmo dia as 30 questões, pois seria exaustivo para as 

crianças.  

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO 



Para os alunos do 3º ao 5º ano 

 Ao término de cada aplicação, o professor 

deverá recolher o caderno de questões e 

devolvê-lo aos alunos no dia seguinte para 

dar continuidade à prova. 



É importante orientar os professores:  

É importante 
orientar os 
professores:  

• A cada recolhimento do cartão-
resposta, seja verificado se o aluno 
preencheu corretamente o espaço 
reservado para a resposta; 

É importante 
orientar os 
professores:  

• É necessário, solicitar que 
reforcem com caneta preta, para 
garantir a leitura óptica; 



Para os alunos dos 6º aos 9º anos 
 Serão dois cadernos de provas: 

Caderno 1 

• 30 questões; 

• Haverá um único cartão-resposta para os dois cadernos de provas; 

• Ao término da aplicação do Caderno 1, o professor deverá entregar aos 

alunos o cartão-resposta e solicitar o preenchimento a caneta azul ou preta; 

• Em seguida, recolher o caderno e o cartão-resposta, que deverá ser conferido 

pelo professor; 

• É importante verificar se não há marcação a lápis, mas caso haja, deve-se 

passar a caneta sobre o a opção marcada pelo aluno; 

Caderno 2 

• 20 questões; 

• Haverá um único cartão-resposta para os dois cadernos de provas 

• Ao término do Caderno 2, o professor deverá devolver o cartão-resposta ao 
aluno para que finalize o preenchimento; 

• Assim que for finalizado, é importante conferir se todas as marcações estão à 
caneta; 

• Após o término das aplicações, deve-se escanear os cartões-resposta, segundo 
orientação do vídeo disponível na página do SERAp; 

 



Alunos com surdez 

 Para os alunos com surdez, haverá a tradução para 

LIBRAS em vídeo, cada EMEB e escola Polo 

receberá o arquivo em vídeo, como na Avaliação 

Diagnóstica, que deverá ser instalado no servidor do 

Laboratório de Informática e disponibilizado para os 

alunos surdos, individualmente, para que auxilie o 

aluno na execução da prova. 



 É importante observar que os alunos 

terão também o caderno de provas ao 

seu alcance como apoio para a resolução. 

O texto-base das questões de Língua 

Portuguesa não será traduzido em 

LIBRAS. 



Alunos com cegueira 

 Para os alunos com cegueira, que 

dominam Braile, a SME disponibilizará os 

cadernos de provas em Braile. A escola 

deverá auxiliar o aluno, apenas para a 

marcação das respostas no cartão-

resposta. 

 



Alunos com Deficiência  

 Para os alunos com Deficiência Intelectual, 

não haverá qualquer tipo de adaptação nas 

provas, a escola deverá na medida do quadro 

de deficiência do aluno, dispor de auxilio 

adequado para o aluno realizar a prova. 



Prova EJA 
 Pela primeira vez na história da RME, os alunos 

da EJA Regular, EJA Modular e CIEJA, realizarão 

uma prova criada segundo a Matriz de Avaliação 

do ENCCEJA e em versão digital. A opção de 

realizarmos esta prova de forma digital se deu 

pela característica desta modalidade de ensino, 

visto que temos alunos com percursos 

diferenciados.  



EJA Modular 
 O aluno da EJA Modular, poderá optar pela 

disciplina que deseja realizar a prova, segundo a 

conclusão dos módulos neste primeiro 

semestre de 2017.  

 

 A unidade escolar deverá considerar a 

organização dos módulos, definindo critérios 

para o controle de quais componentes 

curriculares cada aluno deverá realizar, ficando 

portanto, a cargo da unidade escolar.  



EJA Regular e CIEJA 

EJA Regular e CIEJA, deverão 
realizar todos os componentes 
curriculares. 



Simulado - Prova EJA 

FAMILIARIZAÇÃO COM 
A PROVA DIGITAL: 

 22 E 23 DE JUNHO 

• Será disponibilizada no SERAp, 
uma prova com 3 questões, 
sem validade alguma, para que 
os alunos aprendam a realizar 
o seu acesso e se familiarizem 
com a prova digital 



Prova EJA 

MANUTENÇÃO 
DE MÁQUINAS 

• A SME está realizando um 
esforço de manutenção de 
máquinas e da rede lógica 
nas escolas que realizarão 
a prova digital. 



Prova EJA 

RESULTADOS 
DAS PROVAS  

• Os resultados das provas dos 
alunos serão disponibilizados 
instantaneamente na medida 
em que os alunos forem 
finalizando as provas. 



Simulado ENEM 

  O Simulado ENEM é uma parceria da SME 
com a Fundação Getúlio Vargas, que tem por 
objetivo principal motivar os alunos da 3ª 
série do Ensino Médio para a realização do 
Exame Oficial neste ano. 

 

 Este simulado em cooperação com os 
professores da nossa rede, fomentará em 
nossos alunos um sentido de urgência e 
preparação para o Enem. 



O Simulado  

Simulado 
ENEM 

• Contará com dois cadernos de provas, de 90 questões cada; 

Simulado 
ENEM 

• Serão aplicados nos dias 27 e 28 de junho; 

Simulado 
ENEM 

• Em reunião realizada na SME com os diretores das oito 
EMEFM, decidiu-se que no dia 27 será aplicado o caderno 1 

Simulado 
ENEM 

• No dia 28, será aplicado o caderno 2; 

Simulado 
ENEM 

• No dia 29, será aplicada a redação; 



Simulado ENEM – Tema da redação 

O tema da redação será disponibilizada 

para as escolas com três sugestões de 

redação, que serão aplicadas para os 

alunos, de acordo com o turno de 

estudo deles; 
 

A correção dessas redações ficará a 
cargo da escola;  

A SME não coletará estas informações. 



Simulado - O cartão-resposta  

O cartão-resposta será único para os dois cadernos de 

provas, portanto deve-se verificar ao recolher o cartão no 

dia 27, se todos os campos estão assinalados a caneta, e 

caso não esteja, deve-se solicitar ao aluno que o faça.  

No segundo dia, 28, deve-se devolver o cartão-resposta ao 

aluno e solicitar que termine de preenchê-lo com as 

referidas respostas do caderno 2.  

É importante verificar novamente se estão todas as opções 
de resposta foram assinaladas a caneta e, caso haja algum 
aluno ausente, deve-se preencher o campo indicado no 
próprio cartão-resposta. 

Todos os cartões-respostas deverão ser escaneados no 

SERAp e os resultados, assim que descompactados, serão 

liberados imediatamente. 
 



Simulado do ENEM - Adaptações 

 Nesta aplicação, não será possível 

fornecermos cadernos de provas em 

Braile nem traduzidos para LIBRAS. 



Pós-simulado do ENEM 

 Recolha todos os cadernos de provas, 

eles não deverão ser levados pelos alunos 

em hipótese alguma, todos devem ser 

destruídos. 



CONTATOS PARA INFORMAÇÕES 

SOBRE AVALIAÇÃO 

Ivo dos Santos Carvalho 

iscarvalho@prefeitura.sp.gov.br 
3397-5009 

Rogério Lopes Leitão: 

rleitao@prefeitura.sp.gov.br 
3397-5020 

Ronaldo dos Santos Matos: 

rsmatos@prefeitura.sp.gov.br 
3397-5010 

 

mailto:iscarvalho@prefeitura.sp.gov.br
mailto:rleitao@prefeitura.sp.gov.br
mailto:rsmatos@prefeitura.sp.gov.br

